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Broj:01-05-1048-2/14 

Fojnica: 28. kolovoza 2014. godine                                                                            

 

        Na temelju članka 7. stavak 4. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 66/13) članka 10. stavak 1. Zakona o 

cestama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

12/10) i članka 24. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08  i 

4/14) Općinsko vijeće Fojnica je, u predmetu 

promjene  statusa nekretnine u općoj upotrebi, na 

XIV. sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2014. 

godine, donijelo 

 

ODLUKU 
o promjeni statusa nepokretnosti  

u općoj upotrebi 

 

 

Članak 1. 

 

        Utvrđuje se da ne služi općoj upotrebi 

sljedeća nepokretnost: 

 

        k.č. 408/2, Fojnica - RP - 438 - Gromiljak 

– regionalni put, pravo raspolaganja SIZ za 

magistralne puteve Sarajevo, površine 360 m2.  

 

Članak 2. 

 

        U katastru nekretnina Općine Fojnica izvršit 

će se brisanje upisa Javnog dobra – regionalni put 

na nekretnini  iz članka 1. ove Odluke, uz 

istovremeni upis državne svojine i općine Fojnica, 

korisnika eksproprijacije u postupku 

rekonstrukcije RP – 438  Fojnica – Gromiljak, kao 

tijela raspolaganja. 

 

Članak 3. 

 

        Sastavni dio ove Odluke je Kopija 

katastarskog plana. 

 

Članak 4. 

 

        Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                       

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

 

 

Broj:01-05-1048-2/14 

Fojnica: 28.08.2014. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 7. stav 4.  Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 66/13) člana 10. stav 1. Zakona o 

cestama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

12/10) i člana 24. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08  i 

4/14) Općinsko vijeće Fojnica je, u predmetu 

promjene  statusa nekretnine u općoj upotrebi, na 

XIV. sjednici održanoj dana 28.08.2014. godine, 

donijelo 

 

ODLUKU 
o promjeni statusa nepokretnosti  

u općoj upotrebi 

 

 

Član 1. 

 

        Utvrđuje se da ne služi općoj upotrebi 

sljedeća nepokretnost: 

 

        k.č. 408/2, Fojnica - RP - 438 - Gromiljak 

– regionalni put, pravo raspolaganja SIZ za 

magistralne puteve Sarajevo, površine 360 m2.  

 

Član 2. 

 

        U katastru nekretnina Općine Fojnica izvršit 

će se brisanje upisa Javnog dobra – regionalni put 

na nekretnini  iz člana 1. ove Odluke, uz 

istovremeni upis državne svojine i općine Fojnica, 

korisnika eksproprijacije u postupku 

rekonstrukcije RP – 438  Fojnica – Gromiljak, kao 

organa raspolaganja. 

 

Član 3. 

 

        Sastavni dio ove Odluke je Kopija 

katastarskog plana. 

 

Član 4. 

 

        Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                       

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 
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Broj: 01-05-1048-3/14 

Fojnica: 28. kolovoza 2014. godine                                                                            

 

        Na temelju članka 40. Zakona o obrtu i 

srodnim djelatnostima (“Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 35/09), članka 24. Zakona 

o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 40/10), članka 11. Zakona 

o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 32/09) i članka 24. Statuta 

Općine Fojnica (“Službene novine Općine 

Fojnica“ broj: 4/08 i 4/14) Općinsko vijeće 

Fojnica je, na XIV. sjednici održanoj dana 28. 

kolovoza 2014. godine, donijelo  

 

ODLUKU 
o izmjeni i  dopunama  

Odluke o radnom vremenu 

 

Članak 1. 

 

        U Odluci o radnom vremenu (u daljem tekstu 

Odluka) broj: 01-05-468-4/10 od 11. svibnja 

2010. godine u članku 5. umjesto riječi „moraju“, 

treba da stoji „trebaju“. 

 

Članak 2. 

 

        Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji 

glasi: 

„Članak 7a. 

 

        Nadležno općinsko tijelo će na zahtjev 

ugostitelja izdati odobrenje za produženje radnog 

vremena prema odredbama iz članka 7. Odluke. 

        Zahtjev se podnosi 7 (sedam) dana prije 

nastupanja perioda za koji se traži odobrenje 

produženja radnog vremena, uz koji se predaje 

odobrenje ovog tijela za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti. 

        Nadležno inspekcijsko i policijsko tijelo 

obavještavat će nadležno općinsko tijelo o svim 

slučajevima narušavanja javnog reda i mira i 

nepoštivanja odredbi ove Odluke od strane 

vlasnika ugostiteljskih objekata kojima je 

odobreno produženje radnog vremena sukladno 

članku 7. Odluke, u kojim slučajevima nadležno 

općinsko tijelo, po službenoj dužnosti može 

utvrditi prestanak prava na produženi rad“.  

 

Članak 3. 

 

        Iza Poglavlja 4. dodaje se novo Poglavlje 4a. 

i članci 10a. i 10b. koji glase: 

 

„4a. OGRANIČENO RADNO VRIJEME 

 

Broj: 01-05-1048-3/14 

Fojnica: 28.08.2014. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 40. Zakona o obrtu i 

srodnim djelatnostima (“Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 35/09), člana 24. Zakona o 

unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 40/10), člana 11. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 32/09) i člana 24. Statuta 

Općine Fojnica (“Službene novine Općine 

Fojnica“ broj: 4/08 i 4/14) Općinsko vijeće 

Fojnica je, na XIV. sjednici održanoj dana 

28.08.2014. godine, donijelo  

 

ODLUKU 
o izmjeni i  dopunama  

Odluke o radnom vremenu 

 

Član 1. 

 

        U Odluci o radnom vremenu (u daljem tekstu 

Odluka) broj: 01-05-468-4/10 od 11.05.2010. 

godine u članu 5. umjesto riječi „moraju“, treba 

da stoji „trebaju“. 

 

Član 2. 

 

        Iza člana 7. dodaje se novi član 7a. koji glasi: 

 

„Član 7a. 

 

        Nadležni općinski organ će na zahtjev 

ugostitelja izdati odobrenje za produženje radnog 

vremena prema odredbama iz člana 7. Odluke. 

         Zahtjev se podnosi 7 (sedam) dana prije 

nastupanja perioda za koji se traži odobrenje 

produženja radnog vremena, uz koji se predaje 

odobrenje ovog organa za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti. 

        Nadležni inspekcijski i policijski organi 

obavještavat će nadležni općinski organ o svim 

slučajevima narušavanja javnog reda i mira i 

nepoštivanja odredbi ove Odluke od strane 

vlasnika ugostiteljskih objekata kojima je 

odobreno produženje radnog vremena u skladu sa 

članom 7. Odluke, u kojim slučajevima nadležni 

općinski organ, po službenoj dužnosti može 

utvrditi prestanak prava na produženi rad“.  

 

Član 3. 

 

         Iza Poglavlja 4. dodaje se novo Poglavlje 4a. 

i članovi 10a. i 10b. koji glase: 

 

„4a. OGRANIČENO RADNO VRIJEME 

 

 



 

  

Stranica 4              Službene novine Općine Fojnica              Broj 5                 01.09.2014.  godine

Članak 10a. 

 

        Ako se vršenjem trgovinske, ugostiteljske, 

obrtničke, srodne ili druge djelatnosti uznemiruju 

građani koji rade ili stanuju u susjedstvu 

(najmanje 51% zajednice) nadležna općinska 

služba po prethodno pribavljenom mišljenju 

nadležne inspekcije i policijske postaje Fojnica, 

može ograničiti rad u objektima do 22,00 sata i o 

tome obavijestiti inspekciju i policijsku postaju 

Fojnica. 

        Zahtjev za pokretanje postupka za 

ograničenje vremena iz stavka 1. ovog članka, 

može podnijeti vijeće mjesne zajednice na 

inicijativu građana. 

 

Članak 10b. 

 

       Pravna i fizička osoba kojoj je ograničeno 

radno vrijeme može pokrenuti postupak za 

ukidanje ograničenja radnog vremena nakon 

proteka roka od najmanje 3 (tri) mjeseca po 

pravomoćnosti rješenja o ograničenju radnog 

vremena. 

        Prilikom odlučivanja o zahtjevu iz 

prethodnog stavka ovog članka potrebno je o 

istom zatražiti mišljenje nadležne inspekcije, 

policijske postaje i Mjesne zajednice.“ 

 

Članak 4. 

 

         U članku 11. umjesto riječi „uprava“ treba 

da stoji „postaja“. 

 

Članak 5. 

 

       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

Broj:01-31-671/14 

Fojnica: 28. kolovoza 2014. godine                                                                            

 

        Na temelju članka 298. i 305. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine  Federacije 

BiH“, broj: 66/13), članka 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica: broj: 

4/08 i 4/14), Općinsko vijeće Fojnica je, na XIV. 

sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2014. godine, 

donijelo  

ODLUKA 

o utemeljenju prava građenja 

Član 10a. 

 

        Ako se vršenjem trgovinske, ugostiteljske, 

obrtničke, srodne ili druge djelatnosti 

uznemiravaju građani koji rade ili stanuju u 

susjedstvu (najmanje 51% zajednice) nadležna 

općinska služba po prethodno pribavljenom 

mišljenju nadležne inspekcije i policijske stanice 

Fojnica, može ograničiti rad u objektima do 22,00 

sata i o tome obavijestiti inspekciju i policijsku 

stanicu Fojnica. 

        Zahtjev za pokretanje postupka za 

ograničenje vremena iz stava 1. ovog člana, može 

podnijeti savjet mjesne zajednice na inicijativu 

građana. 

 

Član 10b. 

 

        Pravno i fizičko lice kojem je ograničeno 

radno vrijeme može pokrenuti postupak za 

ukidanje ograničenja radnog vremena nakon 

proteka roka od najmanje 3 (tri) mjeseca po 

pravosnažnosti rješenja o ograničenju radnog 

vremena. 

       Prilikom odlučivanja o zahtjevu iz 

prethodnog stava ovog člana potrebno je o istom 

zatražiti mišljenje nadležne inspekcije, policijske 

stanice i Mjesne zajednice.“ 

 

Član 4. 

 

        U članu 11. umjesto riječi „uprava“ treba da 

stoji „stanica“. 

 

Član 5. 

 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 

 

Broj:01-31-671/14 

Fojnica: 28.08.2014. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 298. i 305. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine  Federacije 

BiH“, broj: 66/13), član 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08 i 4/14), Općinsko vijeće Fojnica je, na XIV. 

sjednici održanoj dana 28.08.2014. godine, 

donijelo 

ODLUKU 

o osnivanju prava građenja
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Članak 1. 

        Ovom Odlukom, na nekretnini k.č. 604/2, 

„Oglavak“ pašnjak 3 klase, površine 728 m2, 

pravo vlasništva općina Fojnica, utemeljuje se 

pravo građenja u korist podnositelja zahtjeva 

Halida i Esmira Zahirović iz Oglavka. 

 

Članak 2. 

        Pravo građenja utemeljuje se za izgradnju 

stambeno porodičnog objekta dimenzija 9 x 8  

metara, prizemlje i kat. 

        Nositelji prava građenja iz članka 1. ove 

Odluke dužni su da stambeno porodični objekat  

izgrade u roku od 5 godina od dana donošenja ove 

Odluke. 

 

Članak 3. 

        Naknadu na temelju prirodnih pogodnosti 

(rentu) nositelji prava građenja nisu dužni platiti, 

niti plaćati godišnju rentu za utemeljeno pravo 

građenja, ali se obvezuju da predmetnu nekretninu 

iz članka 1. ove Odluke urede prije privođenja 

utvrđenoj namjeni na način da prošire pristupni 

put, izvrše nasipanje tamponom i pripreme 

lokaciju za gradnju stambeno porodičnog objekta. 

 

Članak 4. 

        Nositelji prava građenja iz članka 1. ove 

Odluke nemaju pravo objekt prava građenja 

otuđiti, odnosno opteretiti bez suglasnosti općine 

Fojnica. 

 

Članak 5. 

        Ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi 

Ugovor o utemeljenju prava građenja sa 

nositeljima prava građenja iz članka 1. ove 

Odluke u formi notarske isprave. 

 

Članak 6. 

        Troškove sastavljanja notarske isprave, 

provođenja u katastru nekretnina snose nosioci 

prava građenja. 

 

Članak 7. 

        Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.  

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-1048-4/14 

Fojnica: 28. kolovoza 2014. godine        

                                                                     

        Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i  

Član 1. 

        Ovom Odlukom, na nekretninama k.č. 604/2, 

„Oglavak“ pašnjak 3 klase, površine 728 m2, 

pravo vlasništva općina Fojnica, osniva se pravo 

građenja u korist podnosilaca zahtjeva Zahirović 

Halida i Esmira iz Oglavka. 

 

Član 2. 

        Pravo građenja osniva se za izgradnju 

stambeno porodičnog objekta dimenzija 9 x 8  

metara, prizemlje i sprat. 

        Nosioci prava građenja iz člana 1. ove 

Odluke dužni su da stambeno porodični objekat  

izgrade u roku od 5 godina od dana donošenja ove 

Odluke. 

 

Član 3. 

        Naknadu na osnovu prirodnih pogodnosti 

(rentu) nosioci prava građenja nisu dužni platiti, 

niti plaćati godišnju rentu za osnovano pravo 

građenja, ali se obavezuju da predmetnu 

nekretninu iz člana 1. ove Odluke urede prije 

privođenja utvrđenoj namjeni na način da prošire 

pristupni put, izvrše nasipanje tamponom i 

pripreme lokaciju za gradnju stambeno 

porodičnog objekta. 

Član 4. 

        Nosioci prava građenja iz člana 1. ove 

Odluke nemaju pravo objekt prava građenja 

otuđiti, odnosno opteretiti bez saglasnosti općine 

Fojnica. 

 

Član 5. 

        Ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi 

Ugovor o osnivanju prava građenja sa nosiocima 

prava građenja iz člana 1. ove Odluke u formi 

notarske isprave. 

 

Član 6. 

        Troškove sastavljanja notarske isprave, 

provođenja u katastru nekretnina snose nosioci 

prava građenja. 

 

Član 7. 

        Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.  

 

PREDSJEDNIK                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 
 

Broj: 01-05-1048-4/14 

Fojnica: 28.08.2014. godine  

 

        Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i  
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i 4/14) i članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08, 6/10 i 3/12), razmatrajući Izvješće o 

izvršenju proračuna za period: 1. siječnja do 30. 

lipnja 2014. godine Općinsko vijeće Fojnica je, na 

XIV. sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2014. 

godine, donijelo  

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna 

za period 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

izvršenju proračuna za period 1. siječnja do 30. 

lipnja 2014. godine. 

       Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

izvršenju proračuna za period 1. siječnja do 30. 

lipnja  2014. godine. 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 
 

Broj: 01-05-1048-5/14                                                                                           

Fojnica: 28. kolovoza 2014. godine                                                                            

 

        Na temelju članka 24. točka 3. Statuta 

Općine Fojnica  („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14) i članka 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12) 

razmatrajući Prijedlog Rebalansa proračuna za 

2014. godinu Općinsko vijeće Fojnica je, na XIV. 

sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine, 

donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju  Rebalansa proračuna  

za 2014. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Rebalans 

proračuna za 2014. godinu. 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Prijedlog 

rebalansa proračuna za 2014. godinu, broj: 02-14-

999/14 od 18. srpnja 2014. godine. 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNI                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                         

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

_______________________________________ 

 

i 4/14) i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08, 6/10 i 3/12), razmatrajući Izvještaj o 

izvršenju budžeta za period: 01.01.do 30.06.2014. 

godine Općinsko vijeće Fojnica je, na XIV. 

sjednici održanoj dana 28.08.2014. godine, 

donijelo  

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta 

za period 01.01.do 30.06.2014. godine 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

izvršenju budžeta za period 01.01.do 30.06.2014. 

godine. 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

izvršenju budžeta za period 01.01. do 30.06.2014. 

godine. 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 
 

Broj: 01-05-1048-5/14                                                                                           

Fojnica: 28.08.2014. godine                                                                                        

 

         Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine 

Fojnica  („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08 i 4/14) i člana 87. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12) razmatrajući 

Prijedlog Rebalansa budžeta za 2013. godinu 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XIV.  sjednici 

održanoj 28.08.2014. godine, donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju  Rebalansa budžeta  

za 2014. godinu 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Rebalans 

budžeta za 2014. godinu. 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Prijedlog 

rebalansa budžeta za 2014. godinu, broj: 02-14-

999/14 od 18.07.2014. godine. 

 

II.   Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.   

 

PREDSJEDNIK                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 


